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08:53  Nørre Allé   Ild i bil   Ild i motorrum og kabine på køretøj, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

09:17 Roskildevej   Brandalarm  Blind alarm melder aktiveret grundet madlavning 

10:02  Urmagerstien   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren  
 

10:10  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Brandalarmen aktiveret pga. ild i pynteblomster på bord, som var slukket ved  
brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.  
 

11:01  Hannemanns Allé  Røg fra tag   Røg fra tag, slukket med HT-rør og tågesøm. Under påbrænding af tagpap kommer  
der røg fra væg og tag. Isolering mellem betonvæg og ydervæg af mursten og har  
bredt sigi isoleringen. Bygherre valgte at tage muren ned fra toppen, for at finde  
brandlommer i isoleringen. Opfordret til at ringe hvis de fik behov igen. Foretaget  
eftersyn af rum i ejendommen, iab. Overdraget skadestedet til bygherre.  
 

11:33  Selinevej   Olie spild   Lastbil påkørt betongklods i rabatten, hvorfor der blev slået hul på Dieseltanken.  
Lastbil fortsatte ca. 800 m før denne standsede. Oliespild på ca. 800 m, udlagt ca.  
200 l Absodan på spildet. Der var løbes ca 200 l Diesel ud hvor lastvognen holdte,  
opsamlette ca. 50 l i kar, ligeledes opsuges spild på jorden ca. 50 l. Udlagt ca. 100  
L Absodan under lastbilen. Entreprenør gravet ca. 10 cm ned og ca. 4 m x 40 cm  
væk og destruerede den forurenet jord. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

12:48  Tomsgårdsvej   Trafik ulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet  
ved færdselsuheld.  
 

14:13  Esthersvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

15:11 Kirkevej   Brandalarm  Blind alarm, grundet teknikers arbejde på anlæget. 

15:29  Frederiksgade  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret pga. defekt damprør.  
 
15:36  Rosenborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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16:59  Amagermotorvej Færdselsuheld.   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Førdselsuheld mellem to  
køretøjer. Fejet kørebanen og udlagt Absodan på spild. Overdraget skadestedet til  
politiet.  
 

18:32  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen  

 
21:01 Frederiksborgvej  Ild i altankasse   Ild i altankasse på 1. sal, ingen beboer hjemme. Rejst 12 m stige for adgang til  

altan, slukket altankassen med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab.  
 

21:06  Ørholmgade   Ild i Container   Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Ildløsen i  
containerne er formentligt startet pga. engangsgrill der ikke var slukket ordentligt  
før denne blev smidt ud.  
 

21:15  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
21:23  Hanebred   Ild i container.   Ild i 6 stk. 600 l containere placeret i skraldeskur, slukket med to stk. HT-rør.  

Strålevarme fra ildløs brandskadet bil på venstre side. Foretaget eftersyn, iab.  
Overdraget skadestedet til politiet.  
 

21:23  Hellebækgade  Ild i container   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 

21:26  Saxogade   Ild i affald   Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
21:29  Bellahøjvej   Ild i knallert   Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
22:17  Arkaderne   Ild i kælder   Ild i buske og græs, ca. 3 m2, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  

Overdraget skadestedet til politiet.  
 

23:33  Eskjærvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-05-2016 til kl. 08.00 den 12-05-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
12-05-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 3 af 3 

00:29  Mjølnerparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
detektoren  
 

01:13  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
01:17  Humlebækgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
01:30  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret  

til politiet  
 

07:23  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren  
 

07:40  Randbølvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
07:45  Frederiksberg Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
 
 
 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80 

 

 


